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2. БП/MК 

БД/ОК 

BD/CC 

 

 

ShT5202 

 

    

  

 

 

IYa 5202 

FL 5202 

Шетел тілі (кәсіби) 

 

 

 

 

                          

Иностранный язык 

(профессиональный) 
 

 

 

 

Foreign language 

(professional) 

2 2 «Шетел тілі (кәсіби)» курсының мақсаты тілді 

кемес мамандықтардың магистранттарына жоғары 

базалық стандарт (С1) деңгейіндегі шеттілдік 

білімді меңгерту үрдісінде мәдени аралық-

коммуникативтік құзіреттілікті қалыптастыру. 

Курс  академиялық жазудың нормаларын меңгерту, 

сыни талдаулардың дағдыларын дамыту, ғылыми 

шолулар дайындау, аннотациялар, зерттеу 
тақырыптары бойынша рефераттар және 

иблиографиялар құрастыруды қарастырады 

Целью курса «Иностранный язык 

(профессиональный)» является формирование  

межкультурно-коммуникативной компетенции 

магистрантов неязыковых специальностей в 

процессе иноязычного образования на уровне 

сверхбазовой стандартности (С1). Курс 

предусматривает овладение нормами 

академического письма, развитие навыков 

критического анализа,  подготовки научных 
обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых 

исследований. 

The course of "Foreign language (professional)" is 

targeted at the formation of intercultural and 

communicative competence of Master students of non-

linguistic specialties in the process of foreign language 

education at the over-based standard level (C1). The 

course provides for mastering the principles of 

academic writing, developing the skills of critical 

analysis, preparation of research review and 
annotations, reports and bibliographies on the subject 

of ongoing research. 

 

 

 

 

 

 

Шетел тілдері 

кафедрасы 

 

 

 

 

 

 
Кафедра 

иностранных 

языков 

 

 

 

 

ForeignLanguages

Department 

3 БП/MК 

БД/ОК 

BD/CC 

 

Ped5203 

Ped5203 

Ped5203 

Педагогика 

 

 

 

2 1 Бұл пән жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі 

білім беру жүйесінде магистранттардың тұтас 

педагогикалық процессті ұйымдастыра білуін 

дамыту, кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді 

 Әлеуметтік 

педагогика және 

өзін-өз ітану 

кафедрасы 
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 Педагогика 

 

 

 

 

 

Pedagogics 

меңгеруге және табысты ғылыми шығармашылық 

белсенділіктерін дамытуға бағытталған. 

Данный предмет направлен на развитие 

профессионально-педагогических компетенций 

магистрантов, умение организации учебно-

воспитательного процесса, а также на 

всестороннюю подготовку к успешному научному 

творчеству  в системе высшего и послевузовского 
образования. 

This subject is aimed at the development of 

professional and pedagogical competencies of 

undergraduates, the ability to organize the educational 

process, as well as comprehensive training for 

successful scientific creativity in the system of higher 

and postgraduate education. 

Кафедра 

Социальной 

педагогики и 

самопознания 

Dpartment of 

Social pedagogy 

and self-

knowledge  
 

 

4 БП/MК 

БД/ОК 

BD/CC 

 
 

Psi5203 

Psi5203 

Psi5203 

Психология 

   

 

 
Психология 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychology 

2 1 Аталмыш оқу курсының қажеттілігі 

магистранттардың негізгі заманауи психологиялық 

тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән 

психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-
әрекеттетіктерін реттеуді жекетұлға мен 

топтыңмінез-құлық заңдылықтарын түсіну және 

оны қызмет барысында пайдалану ақылы 

дәлелденеді. 

Необходимость обучения данного курса 

обусловлена тем, чтобы магистранты имели 

целостное представление об  основных подходах и 

принципах современной психологической науки,  

основных методах исследования психических 

процессов, состояний и свойств личности, 

механизмов регуляции деятельности, 
закономерности поведения личности и группы, 

которые могут быть  полезными в 

профессиональной деятельности специалистов 

высшей квалификации. 

The necessity of teaching this discipline is conditioned 

by the fact that master students have a holistic view of 

 Әлеуметтік 

Педагогика 

Және 

өзін-өзі 
тану 

кафедрасы 

Кафедра 

Социальной 

педагогики и 

самопознания 

Dpartment of 

Social pedagogy 

and self-

knowledge  
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main approaches and principles of modern psychology, 

main research methods of psychic processes, 

conditions and person features, mechanisms of activity 

regulation, measures of person and group behavior 

which could be useful in high qualification specialists’ 

professional activity. 

 КПМК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ПДОК                      

PD CC 

MAt530
3 

GAp530

3 

SAa5303 

Мемлекеттік аудит 
(тереңдетілген) 

Государственный аудит 

(продвинутый) 

State audit 

(аdvanced) 

2 1 Қазіргі экономика жағдайындағы өзгерістермен 
байланыстыра отырып мемлекеттік аудит 

мәселелерін кешенді және жүйелі түрде оқу 

Изучение комплексного системного подхода 

повышения эффективности управления и 

использования бюджетных средств, активов 

государства и субъектов квазигосударственного 

сектора и проблем государственного аудита в 

увязке с изменениями реальной действительности 

экономики 

Review of the complex system approach to the 

problems of state audit in linking with changes in 

conjunction with the amendments of actual reality of 
the current economy 

Аудит 
Аудит 

Audit 

Есеп, аудит және 
талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  

 Мамандықтыққа міндетті компонеттер (ЖОО компоненті) / Обязательные компоненты для специальности (ВУЗовский компонент) /  

Compulsory Components for the major (university component) 

         

         

 Таңдау бойынша элективті компонетттер / Элективныекомпонентыповыбору / Elective Optional Components 

         

 БП ТК 
БД КВ 

РD ЕC 

BKShGU 
5205 

OPDRB 

5205 

OPRBE 

5205 

Бюджет кірістері мен 
шығыстарын 

жоспарлауды 

ұйымдастыру 

Организация 

планирования доходов и 

расходов бюджета 

Ofganization of planning 

3 1 Мемлекеттік реттеудің нормативтік-құқықтық 
негізінің өзгерістерін ескере отырып кірістер мен 

шығыстардың жоспарлауын ұйымдастыру туралы 

көрініс береді 

Дает представление об  организации планирования 

доходов и расходов в увязке с изменениями 

нормативно-правовой основой государственного 

регулирования 

Аудит 
Аудит 

Audit 

Есеп, аудит және 
талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 
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the revenue and budget 

expenses 

Gives representation of the organization of income and 

expenditure planning in conjunction with changes in 

the regulatory framework of state regulation 

аnalysis  

 БП ТК 

БД КВ 

РD ЕC 

NBB 

5206 

BOR 

5206 
PBB 

5206 

Нәтижеге бағытталған 

бюджеттеу  

Бюджетирование 

ориентированный на 
результат  

Performance – Based 

Budgeting 

3 1 Нәтижеге бағытталған бюджеттеудің алуан түрлі 

факторлары мен ерекшеліктері туралы көрініс 

береді 

Формирует представление о многоообразии 
факторов и особенностей бюджетирования, 

ориентированных на результат 

Creates a representation of the diversity of factors and 

characteristics of the results-based budgeting 

Аудит 

Аудит 

Audit 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 
аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  

 БП ТК 

БД КВ 

РD ЕC 

BOTMA 

5205 

GFEIB 

5205 

SBEAE 

5205 

Бюджеттің орындалу 

тиімділігінің мемлекеттік 

аудиті 

Государственный аудит 

эффективности 

исполнения бюджета 
State budget execution 

audit efficiency 

3 1  Бюджеттің орындалу тиімділігінің мемлекеттік 

аудитінің шетелдік және отандық тәжірибесін оқу 

Изучение зарубежного и отечественного 

опыта государственного аудита эффективности 

исполнения бюджета 

  Learning from foreign and domestic experience of 
state audit of budget execution efficiency 

 

Аудит 

Аудит 

Audit 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 
accounting, 

auditing and 

аnalysis  

 БП ТК 

БД КВ 

РD ЕC 

MSBTB 

5206 

OEGOP 

5206 

EEPIP 

5206 

Мемлекеттік және 

салалық бағдарламалар 

тиімділігін бағалау 

Оценка эффективности 

государственных и 

отраслевых программ 

Evaluating the 

effectiveness of public and 
industry programs 

3 1 Мемлекеттік және салалық бағдарламаларының 

тиімділігін бағалаудың негізгі әдістерін игеру 

Освоение основных методов оценки 

эффективности государственных и отраслевых 

программ  

Assimilation of the key methods of valuation of 

efficiency of the state and industry-specific programs'  

 

Аудит 

Аудит 

Audit 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 
аnalysis  

 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

IKBE 

6302 

PFUU 

6302 

AFM 

Ілгерілемелі қаржылық 

және басқару есебі 

Продвинутый 

финансовый и 

управленческий учет 

4 1 Түрлі меншік формаларындағы ұйымдар 

қызметінің қаржылық және бухгалтерлік есебінің 

әдіснамасы мен ұйымдастырылуы бойынша 

теориялық білімді қалыптастыру. 

Дает представление по методологии и организации 

Бухгалтерлік есеп 

негіздері 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 
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6302 Advanced Financial and 

Management 

финансового и управленческого учета деятельности 

организаций различных форм собственности 

Formation of theoretical knowledge on methodology 

and organization of financial and management 

accounting of organizations of various forms of 

ownership 

Fundamentals of 

accounting 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  

 КП ТК 
ПД КВ 

PD EC 

В 

KSMME
E 

6303 

 

 

UOGUS

M6303 

 

 

 

 

APIAI63

03 

ҚСХҚЕС сәйкес 
мемлекеттік 

мекемелердегі есеп және 

есептілік 

 

Учет и отчетность в 

государственных 

учреждениях в 

соответствии с 

МСФООС 

 

Accounting in public 

institutions, in accordance 
with IPSAS 

3 2 ҚС ҚЕХС-ке сәйкес Қазақстан Республикасындағы 
мемлекеттік мекемелеріндегі есеп пен есептіліктің 

әдіснамалық мәселелерінің құрамы мен мазмұнын 

зерделеу 

Изучение состава и содержания методологических 

проблем учета и отчетности в государственных 

учреждениях Республики Казахстан в соответствии 

с МСФО ОС 

The study of structure and content of methodological 

problems of accounting and reporting in public 

institutions of the Republic of Kazakhstan in 

accordance with IFRS 

Бухгалтерлік есеп 
негіздері 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

Fundamentals of 

accounting 

Есеп, аудит және 
талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  

 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

В 

KSAU63

06 

 

 

OAKS63

06 

 

OQPSA 

6306 

Квазимемлекеттік 

секторда аудитті 

ұйымдастыру 

Организация аудита в 

квазигосударственном 

секторе  

 

Organization in the quasi-

public sector audit 

3 2 Экономиканың квазимемлекеттік сектор 

субъектілері үшін қаржылық есептілік 

стандарттарын қолдану сұрақтарын қамтиды 

Охватывает вопросы формирования применения 

стандартов финансовой отчетности для субъектов  

квазигосударственного сектора экономики  

Covers the issues of forming the application of 

financial standards reporting for quasi-public sector 

entities 

Бухгалтерлік есеп 

негіздері 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

Fundamentals of 

accounting 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  

 БП ТК 

БД КВ 

РD ЕC 

EZA 

5207 

MEI 

5207 

MER 

5207 

 

Экономикалық 

зерттеулер әдістемесі 

Методика 

экономических 

исследований 

Methods of Economic 

Research 

2 2 Бұл курста түрлі деңгейлердегі басқару шешімдерін 

әзірлеу мен жүзеге асыру бойынша толық ақпарат 

беретін экономикалық зерттеулердің негізгі 

аспектілері оқытылады  

В этом курсе изучаются основные аспекты 

экономических исследований, дающие полную 

информацию по разработке и исполнению 

Аудит 

Аудит 

Audit 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 
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управленческих решений различных уровней 

This course examines the main aspects of economic 

research that provides full information on the 

development and implementation of management 

decisions of different levels 

auditing and 

аnalysis  

 БП ТК 

БД КВ 
РD ЕC 

IMAKB 

5209 
VGAFK 

5209 

IPAFC 

5209 

Ішкі мемлекеттік аудит 

және қаржылық бақылау 
Внутренний 

государственный аудит и 

финансовый контроль  

Internal public audit and 

financial control 

2 2 Ішкі аудит жүйесін ұйымдарсытру мен ішкі аудитті 

жүзеге асыру кезінде заманауи технологиялар мен 
әдістерді қолдану бойынша берік теориялық білімді 

қалыптастыру. 

Формирование твердых теоретических знаний по  

организации системы внутреннего аудита (СВА), 

использованию современных технологий и методов 

при  проведении внутреннего аудита 

 Formation of adamant theoretical knowledge on the 

organization of the internal audit (IAS), the use of 

modern technologies and methods in conducting 

internal audit 

Аудит 

Аудит 
Audit 

Есеп, аудит және 

талдау 
кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  

 БП ТК 
БД КВ 

РD ЕC 

EASGZ 
5208 

 

NIUA 

5208 

 

SRFAA 

5208 

 

Есеп және аудит 
саласындағы ғылыми 

зерттеулер 

Научные исследования в 

сфере учета и аудита 

Scientific research in the 

field of accounting and 

auditing 

2 2 Пән экономикалық зерттеулердің негізгі 
концепциялары, тәсілдемелері мен заңдылықтары 

туралы ғылыми негізделген идеялардың 

қалыптастыру сұрақтарын қамтиды 

Дисциплина охватывает вопросы формирования 

научно- обоснованных представлений об основных 

концепциях, подходах и закономерностях 

экономических исследований  

The discipline covers the formation matters of 

scientifically-based representations about the basic 

concepts, approaches and regularities of economic 

researches 

Аудит 
Аудит 

Audit 

Есеп, аудит және 
талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  

 БП ТК 

БД КВ 

РD ЕC 

IAU 

6202 

OVA 

6202 

OIA 

6202 

 

Ішкі аудитті 

ұйымдастыру 

Организация 

внутреннего аудита 

Organization of the 

internal audit 

2 2  Мемлекеттік аудиттің ұйымның мақсаттарын 

орындаудағы, сондай-ақ  оның ұйымдастырылуы 

мен жүзеге асыру әдістерін, ұйымдастырылуының 

алдыңғы қатарлы тәжірибесін жүзеге асырудағы 

ролі туралы толық білім жүйесін қалыптастыру 

Рассмотрение основных направлений внутреннего 

аудита в реализации целей организации, принципах 

Аудит 

Аудит 

Audit 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 
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его организации, методах проведения и передовой 

практике его организации 

Formation of a coherent system of knowledge about 

role of internal audit in implementation objectives of 

the organization, principles of organization, methods of 

performing and  

thought leadership of its organization 

auditing and 

аnalysis  

  MAHS 

6307 

MSGA 

6307 

ISSA 

6307 

Мемлекеттік аудиттің 

халықаралық 

стандарттары 

 

Международные 

стандарты 

государственного аудита   

 

International standards 

state audit 

     

 БП ТК 
БД КВ 

РD ЕC 

MAKBShT 
6203 

ZMGAFK 

6203 

OMPAFC 

6203 

Мемлекеттік аудит пен 
қаржылық бақылаудың 

шетелдік үлгілері 

Зарубежные модели 

государственного аудита 

и финансового контроля  

Overseas model of public 

audit and financial control 

2 3 Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудит 
тәжірибесінде қолдану үшін заманауи аудит 

үлгілері туралы білім жүйесін қалыптастыру 

Раскрывает вопрсы о современных моделях аудита 

для применения в практике государственного 

аудита Республики Казахстан 

Construction of knowledge system about modern audit 

models for application in practice of state audit of the 

Republic of Kazakhstan 

Аудит 
Аудит 

Audit 

Есеп, аудит және 
талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  

 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

SA 6309 

AS 6309 

CA 
6309 

 

Сәйкестілік аудиті 

Аудит соответствия 

Сompliance аudit 

3 3 Экономиканың мемлекеттік секторында сәйкестік 

аудитін жүргізу кезінде әдіснамалық және 

әдістемелік сипаттағы мәселелерді терең зерделеу 
Изучение проблем методологического и 

методического характера при проведении аудита 

соответствия в государственном секторе экономики 

Enhanced education of the problems of methodological 

and methodical character when carrying out a 

compliance audit in the public sector 

Аудит 

Аудит 

Audit 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 
Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  
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 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

TA 6310 

AE 6310 

EA 6310 

6310 

 

Тиімділің аудиті 

Аудит эффективности 

Eficiency audit 

3 3 Жаңа бюджеттік саясат жағдайында тиімділік 

аудитті ұйымдастыру мен жүзеге асырудың негізгі 

концепциялары, тәсілдемелері мен заңдылықтары 

туралы ғылыми негізделген көріністің 

қалыптастырылу сұрақтарын қамтиды 

Охватывает вопросы формирования научно- 

обоснованных представлений об основных 

концепциях, подходах и закономерностях 
организации и проведения аудита эффективности в 

условиях  новой бюджетной политики 

It covers the issues of formation of scientifically based 

ideas about the basic concepts, approaches and laws of 

the organization and performance audit in the 

conditions of the new budget policy 

Аудит 

Аудит 

Audit 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 
аnalysis  

 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

KEA 

6311 

AFO 

6311 

AFS 
6311 

Қаржылық есептілік 

аудиті 

Аудит финансовой 
отчетности 

Audit of financial 

statements 

2 3 Қаржылық есептілік аудитін ұйымдастыру мен 

жүзеге асыру мәселелеріне кешенді жүйелі 

тәсілдемені зерделеу 

Изучение комплексного системного подхода к 

проблемам организации и проведения аудита  
финансовой отчетности 

Studying of complex system approach to problems of 

the organization and performing audit of financial 

statements 

Аудит 

Аудит 

Audit 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 
Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  

 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

В 

AHS 

6307 

MSA 

6307 

ISA 

6307 

 

Аудиттің халықаралық 

стандарттары 

Международные 

стандарты аудита 

International Standards on 

Auditing 

2 3 Кәсіптік қызметте халықарылық аудит 

стандарттарын қолданудың негізгі концепциялары, 

тәсілдемелері мен қаңдылықтары туралы ғылыми 

негізделген көріністі қалыптастыру сұрақтарын 

қамтиды 

Охватывает вопросы формирования научно- 

обоснованных представлений об основных 
концепциях, подходах и закономерностях 

применения международных стандартов аудита в 

профессиональной деятельности  

Covers the issues of formation of scientifically based 

ideas about the basic concepts, approaches and laws of 

the application of international standards of auditing in 

Аудит 

Аудит 

Audit 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 
auditing and 

аnalysis  
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professional activities  

 БП ТК 

БД КВ 

РD ЕC 

MAUShT 

6204 

ZOOGAF 

6204 

FESAO 

6204 

Мемлекеттік аудитті 

ұйымдастырудың 

шетелдік тәжірибесі 

Зарубежный опыт 

организации 

государственного аудита  
Foreign experience of state 

audit organizations 

2 3 Мемлекеттік аудитті ұйымдастырудың заманауи 

формалары мен оның дамуының перспективалары 

туралы білім жүйесін қалыптастыру 

Изучение зарубежного и отечественного 

опыта современных формах организации  

государственного аудита и перспективных 
направлениях  ее развития 

Formation of knowledge system about modern forms 

of organization of state audit and prospective directions 

of its development 

Аудит 

Аудит 

Audit 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 
accounting, 

auditing and 

аnalysis  

 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

AMA 

6309 

ASN 

6309 

SPA 

6309 

 

Арнайы мақсаттағы 

аудит 

Аудит специального 

назначения 

Special purpose audit 

3 3 Арнайы мақсаттағы аудиттің ұйымдастырылуы мен 

жүргізілу тәртібінің негізгі бағыттарын зерделеу 

Изучение основных направлений порядка 

организации и проведения специфических видов 

аудита 

Study of the main directions of the organization and 

conduct of specific types of audit 

Аудит 

Аудит 

Audit 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 
auditing and 

аnalysis  

 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

ITA 

6310 

 

IT- аудит 3 3 Мемлекеттік реттеу жүзеге асырылатын 

экологиялық процедуралардың халықаралық және 

отандық тәжірибесі туралы толық көріністі 

қалыптастырады. 

Формирует целостное представление о мировой и 

отечественной практике экологических процедур 

по которым осуществляется государственное 

регулирование 

Forms a holistic view of the world and national 
practice of environmental procedures for which state 

regulation is occurred 

Аудит 

Аудит 

Audit 

Есеп, аудит және 

талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета, 

аудита и анализа 

Department of 

accounting, 

auditing and 

аnalysis  
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